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Lezing maandag 24 oktober door Luc Panhuysen: 
Prins Willem III en koning Lodewijk XIV 
 

Willem III, prins van Oranje en Lodewijk XIV van Frankrijk, 

bijgenaamd de Zonnekoning, voerden bijna een halve eeuw 

oorlog met elkaar. De inzet van hun strijd lijkt bijna geschapen 

voor het thema van de Maand van de Geschiedenis 2016: 

‘Grenzen’. Lodewijk wilde zijn grenzen verschuiven en rekende 

erop hiermee de veiligheid van zijn rijk te vergroten. Precies 

het tegengestelde gebeurde, want zijn aanval op de kleine 

Nederlandse Republiek porde een prins wakker die zich zou 

ontwikkelen tot zijn ergste nachtmerrie: Willem III. 

Wantrouwen en angst domineerden de Europese politiek, de 

overeenkomsten met het Avondland anno nu liggen voor het 

opscheppen. Toch zou het verhaal slechts half zo interessant 

zijn, als niet beide kemphanen op zoek gingen naar een manier 

om op vreedzame wijze aan de maalstroom van angst en 

agressie te ontkomen. Luc Panhuysen heeft het verhaal 

vastgelegd in het boek Oranje tegen de Zonnekoning, dat net 

verschenen is. Op maandag 24 oktober gaat hij het vertellen 

voor Die Goude.  
In juni 2012 hield Luc Panhuysen ook een lezing voor Die Goude. 

Toen ging het over het rampjaar 1672, dat hij behandelde aan 

de hand van de belevenissen van 

vluchtelingenfamilie baron van Reede. Die periode is in Gouda vervolgens 

weer in de belangstelling gekomen door de aandacht voor Gouwenaar 

Hiëronymus van Beverningh en voor de Oude Hollandse Waterlinie. 

 

Luc Panhuysen (1962) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van 

Groningen. In toegankelijke boeken combineert hij archiefonderzoek met 

het vertellen van levensgeschiedenissen. Panhuysen brak door met zijn 

dubbelbiografie De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt 

(2005) en met zijn dicht op de huid van zeventiende-eeuwers geschreven 

Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (2009).  

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis  

 

Extra lezing op maandag 7 november a.s. over 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort                (zie blz. 3) 
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Coornhertlezing op 29 oktober 
 

‘De Actualiteit van Coornhert’ is de titel van een 

symposium dat op zaterdagmiddag 29 oktober a.s. 

plaatsvindt in de Sint-Jan. Coretta Bakker en Paul van 

Horssen geven inzicht in Coornhert als denker en als 

Gouwenaar. Gertjan Glismeijer, eveneens historicus, 

spreekt over het belang van het gedachtegoed van 

Coornhert voor het leven in de huidige tijd. Het 

symposium wordt georganiseerd door de Stichting 

Goudse Sint-Jan in samenwerking met de Historische 

Vereniging Die Goude. Er is ook een kleine expositie 

over werk en leven van deze stadgenoot. Het is het 

tweede symposium in de reeks ‘Beroemde 

Nederlanders van de Sint-Jan’, die vorig jaar opende 

met Hiëronymus van Beverningh. 

 

“Een katholiek zonder kerk, filosoof en vluchteling, 

Erasmiaan en eigenzinnig”, zo wordt Coornhert 

gekarakteriseerd. Dirck Volckertszoon Coornhert was 

een veelzijdig man. Een leven vol omzwervingen 

bracht hem in 1588 naar Gouda. Daar kon Coornhert 

zijn ideeën over geloof, kerk en Bijbel vrijelijk 

publiceren. Hij maakte gebruik van de Goudse 

tolerantie en zocht de grenzen van het 

maatschappelijk debat. Coornhert pleitte voor gewetensvrijheid en voor een verinnerlijking van het 

geloof. Kennis van de Bijbel en de liefde van Christus waren voor hem van groot belang. In felle 

bewoordingen keerde hij zich tegen zijn theologische tegenstanders. Coornhert stierf op 29 oktober 

1590 in Gouda. Zijn grafsteen ligt sinds de kerkrestauratie van 1964-1980 onder Glas 1: ‘De 

zegetocht van de Vrijheid van Consciëntie’. Verdere info via dijkum@planet.nl. 

 

Het programma (toegang € 5) ziet er als volgt uit: 

13.30-14.00: Entree met mogelijkheid bezoek expositie en en grafsteen Coornhert. 

14.00-14.05: Welkom door Pieter van Dijkum, voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan. 

14.05-14.20: Biografie Coornhert door Paul van Horssen. 

14.20-14.35: Gouda als vrijhaven voor denkers door Coretta Bakker-Wijbrans. 

14.35–14.45: Muzikaal Intermezzo door organist Christaan Ingelse. 

14.45-15.15: De actualiteit van Coornhert door Gertjan Glismeijer. 

15.15-15.25: Discussie 

15.25-15.30: Afsluiting door Pieter van Dijkum. 

 
Uitslag Verhalenwedstrijd Voorouders op maandag 28 november 

 

De Verhalenwedstijd Voorouders, die was uitgeschreven door de Historische 

Vereniging Die Goude in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland, 

leverde tien inzendingen op. Het was niet eenvoudig om de boeiende, maar zeer 

uiteenlopende werkstukken door te nemen en te beoordelen. De jury is daarin 

geslaagd. Voorzitter Wim Cornelis zal rapport uitbrengen op maandagavond 28 

november 2016 om 20:00 uur en vervolgens de prijswinnaars vragen naar voren te 

komen. Dat gebeurt voorafgaand aan de lezing die Ronald van der Wal geeft over 

de historie van de politie in Gouda. De inzenders (die uit het hele land komen) 

zijn uitgenodigd om bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig te zijn. 

 

  

mailto:dijkum@planet.nl


3 
Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 84 (oktober 2016) 

EXTRA LEZING en BOEKPRESENTATIE op 7 november 
door Jean-Philippe van der Zwaluw over 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 
 

In november geeft de Historische Vereniging Die 

Goude een boek uit dat zeer interessant is voor 

belangstellenden in de geschiedenis van Gouda. 

Het boek zal ook een ruimer publiek aanspreken, 

o.a. hen die belangstelling hebben voor 

vrouwengeschiedenis. In een extra lezing op 

maandag 7 november wordt de biografie over 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 

gepresenteerd. Het boek wordt aangeboden aan 

ons erelid Henny van Dolder-de Wit, een vrouw 

die zelf haar sporen in Gouda heeft verdiend. De 

auteur, Jean-Philippe van der Zwaluw (foto 

links), vertelt over het leven van deze Goudse 

domineesvrouw die in de eerste helft van de 19e 

eeuw een pioniersrol vervulde als schrijfster, 

pedagoge, schoolhoofd, redactrice van een 

vrouwentijdschrift, maatschappelijk werkster en 

pleitbezorgster voor vrouwenrechten. De titel van 

het boek De Kroon van Gouda – Veelzijdig 

voorloopster van de vrouwenbeweging Anna 

Barbara van Meerten-Schilperoort benadrukt de 

bijzondere rol van deze Goudse vrouw en is 

ontleend aan een toespraak bij haar 

begrafenis.(BP) 

 

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27 en begint om 20:00 uur. Toegang gratis. 

 

Oud-secretaris Henk Vente overleden 
Op 23 augustus jl. overleed Henk Vente. Hoewel Henk ernstig ziek was, kwam zijn afscheid toch nog 

onverwacht. Op 15 september zou hij 79 jaar geworden zijn. Henk Vente heeft, al toen hij werkte 

bij de ABN-AMRO-bank, een grote bijdrage geleverd aan het cultuurhistorisch leven in Gouda. In 

eerste instantie lag het accent van zijn inzet bij de Historische Vereniging Die Goude, later 

verschoof dat naar het Historisch Platform Gouda. Veel genoegen beleefde hij aan het begeleiden 

van de Goudologie-cursussen die het HPG opzette. Bijna alle Goudologen kunnen zich hem 

herinneren. In januari 2015 nam hij als penningmeester afscheid van een financieel gezond HPG. 

Binnen Die Goude was Henk Vente diverse jaren actief in het bestuur, waarvan twee jaar als 

secretaris. Zijn naam is ook verbonden aan diverse artikelen in 

Tidinge. Als voorloper op de rubriek ‘Gouwe Verhalen’ 

interviewde hij o.a. Ab Spruijt, Neeltje Paris-van Lith, Johan 

Nijkamp, Alida van Wijk-den Os, Gerard Galama en Ruud 

Rombach. Bij de organisatie van het lustrum in 2002 speelde Henk 

een vooraanstaande rol. Veel leden van Die Goude zullen ook 

terugdenken aan de excursies die hij organiseerde, eerst met Rob 

Stijnis, later als voorzitter. Dat was een pittige taak want destijds 

werd het nog geheel in eigen beheer gedaan, ook de meerdaagse 

excursies naar het buitenland, bijvoorbeeld naar York (1997), de 

Harz (2008) of naar Normandië (2009). 

Secretaris Bart Pors heeft Henny Vente-Verhoef en familie op 30 

augustus jl. namens de vereniging gecondoleerd. 
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Lezing Iconen & Symbolen 5 september 2016 

 

Traditioneel wordt Open Monumentendag in Gouda voorafgegaan door een lezing die het landelijke 

jaarthema voor Gouda inzichtelijk maakt. De samenwerking tussen Die Goude en de Stichting Open 

Monumentendag leverde weer een druk bezochte avond op. Het enthousiasme van beide inleiders, 

Henkjan Sprokholt en Willem Roose, werkte aanstekelijk. Zij lokten interactie uit; het begrip 

‘toehoorders’ was niet meer van toepassing. Het startschot voor de avond werd gegeven door 

Marian Heeringa namens Die Goude en door Marije Strating namens Open Monumentendag. 

 

Henkjan Sprokholt richtte zich op de begrippen 

symbolen en iconen; eerst in het algemeen, daarna 

- met speciale aandacht voor de ‘skyline’ - 

toegepast op de stad Gouda. Als docent weet hij de 

aanwezigen ‘bij de les te houden’ door veel 

plaatjes te laten zien en dan te vragen wat erop 

staat. Hij haalt ze vaak van internet, “want om ze 

te zoeken in mijn eigen bestanden, ben ik te lui.” 

Eigenlijk had hij ook zijn artikel in het blad Erfgoud 

kunnen voordragen, maar dat deed hij bewust niet. 

Die luiheid kan dus wel tussen haakjes. Het begrip 

symbool werd uit de doeken gedaan aan de hand 

van vele logo’s of beeldmerken, die in één 

oogopslag een boodschap overbrengen. Iconen zijn 

afbeeldingen van iets die ergens voor staan, die iets 

belichamen. Dat kan een gebeurtenis, een 

gedachte, een tijdperk of een stad zijn. Toen ging 

Henk-Jan een spelletje doen. De zaal mocht mee 

raden welke steden met enkele beeldbepalende 

panden of voorwerpen bedoeld werden. Voor Gouda ging hij een stap verder door op prenten en 

foto’s vanuit alle tijden en windrichtingen na te gaan welke iconen er zichtbaar waren. Een echt 

icoon wordt op een postzegel afgedrukt, het wordt een tweede visitekaartje van de stad. Eeuw voor 

eeuw liep hij de toppers door, van het Stadhuis en de Goudse Glazen, via de Waag, de molens en de 

Gouwekerk tot aan de splitsingskolommen van Croda. Tenslotte 

nam hij door wat de iconen van de 21e eeuw zouden kunnen 

zijn, waarbij elk voorbeeld zowel steun als afkeuring kon 

oproepen, denk aan het Erasmusglas, GOUDasfalt of de flat waar 

vroeger De Springers stond. Meer eensgezindheid was er over het 

Huis van de Stad en de flats aan het Uiverplein. “De tijd zal het 

leren”, zo eindigde Henkjan. 

 

Willem Roose maakte duidelijk dat hij veel weet van molens. 

Eerst legde hij uit waarom we in Holland molens gingen bouwen, 

duizenden, hetzij als industriemolen, hetzij als watermolen. De 

wind was onze energiebron. De bovenkruier is een Hollandse 

uitvinding. Niet voor niets spreekt men in Duitsland van een 

Holländermühle. Via de Zaanstreek (ooit 1100 molens) en 

Kinderdijk ging Willem over naar Gouda, waar hij eerst de 

verdwenen molens besprak, zoals de Korenbloem, en vervolgens 

de vier molens die nog steeds draaien: de Mallemolen, de 

Haastrechtse Molen, ’t Slot en de Rode Leeuw. 

Molenaarsfamilies zijn er ook: Galama, Van Schelven en 

Noorlander bijvoorbeeld. Wie een beetje de weg kent in Gouda 

(dat gold voor bijna alle aanwezigen) werd het geografisch en 

technisch helder uitgelegd, ondersteund door de oudste foto’s 

die er beschikbaar zijn. Dat Willem eindigde met de molen waar 

hij zelf al 24 jaar op zit, de Rode Leeuw, spreekt voor zich. We weten nu wat er zoal te koop is in 

zijn winkeltje. (GJJ)  
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De Omgevingswet komt eraan 
 

Hoe komt een historische vereniging erbij om een avond te organiseren over een nieuwe wet die 

waarschijnlijk pas over drie jaar van kracht wordt? Omdat Die Goude zich ook bezighoudt met de 

inrichting van de ruimte, die van grote invloed is op de toekomst van ons erfgoed en het water. Zo 

opende bestuurslid Jan de Haan op maandag 19 september jl. de informatie- en discussieavond over 

de Omgevingswet. Twee inleiders, groepsgesprekken en een panel maakten duidelijk dat er veel 

gaat veranderen in de manier waarop de overheid omgaat met de fysieke omgeving, waarin wij 

(willen) leven. Cor Revet had de leiding.  

Zeker twintig wetten gaan op in die ene Omgevingswet: 

van de Wet ruimtelijke ordening en de Erfgoedwet tot 

de Crisis- en Herstelwet. Het hele stelsel gaat op de 

schop. Het vraagt een andere manier van werken en 

verplicht tot participatie van inwoners, bedrijven en 

instellingen. Hun belangen komen beter aan bod, ook de 

zogenaamde zachte belangen in de sfeer van 

leefbaarheid en gezondheidszorg. Dan is het belangrijk 

om helder te formuleren wat je van belang vindt. Het 

rijk laat een heleboel zaken ter regeling over aan de 

gemeenten, die vergunningaanvragen binnen acht weken moeten gaan afhandelen.  

De enorme impact van deze stelselwijziging werd duidelijk gemaakt door Sake Kuipers, 

projectleider bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), waarin de zes gemeenten in onze 

regio samenwerken. Als eerste inleider gaf Herman Ruiter op basis van de ervaring met Goudasfalt 

aan wat voor een dergelijk burgerinitiatief de voordelen zullen zijn van de Omgevingswet. In de 

huidige situatie kan zo’n project wel van de grond komen, maar stuit het regelmatig op 

voorschriften en regels op deelterreinen, die onnodig voor vertraging of belemmering zorgen. 

Na de pauze volgden geanimeerde groepsgesprekken aan vier tafels, die elk een andere stelling 

bespraken, opgesteld door de werkgroep ruimte van Die Goude. De bevindingen van de tafels 

werden doorgenomen met een panel, waarin – naast de inleiders - ook David Wissel van de 

gemeente Gouda plaatsnam. Aan de ene kant bleek sprake van een zekere beduchtheid: wordt het 

niet te complex, gaat het wel door, kan de gemeente dit wel aan, gaan straks niet de grootste 

mond en het meeste geld bepalend zijn, is het niet de opmaat naar gemeentelijke herindeling, 

waarom zou burgerparticipatie nu wel van de grond komen? Aan de andere kant zijn er positieve 

verwachtingen van een aanpak waarbij een initiatiefnemer (overheid of particulier) zich een beeld 

moet vormen van de visie en de argumenten van andere betrokken partijen. Het leidt tot meer 

draagvlak en een grotere slagingskans. Ook kwam naar voren dat Die Goude, het Watergilde en 

andere instanties niet moeten wachten tot de Omgevingswet in werking is. Je kunt er niet vroeg 

genoeg mee zijn om helder onder woorden te brengen wat onderdeel moet zijn van de 

gemeentelijke omgevingsvisie.  

“Als de Omgevingswet in 1958 had bestaan, zou de Raam nu nog een gracht zijn”, zo luidde stelling 

vijf. Zo kun je niet redeneren, 

was de reactie uit de zaal. Toen 

was sprake van een open riool. 

Stank en gezondheid waren 

doorslaggevende argumenten. 

Onder de Omgevingswet zal het 

proces anders lopen, maar ook de 

omstandigheden zijn anders. Het 

belang van stadsschoon en het 

risico van wateroverlast zouden 

nu een grotere rol spelen. 

Jan de Haan concludeerde aan 

het eind dat het een nuttige 

avond was geweest. Het verslag 

zal worden aangeboden aan de 

gemeente Gouda en aan alle 

deelnemers. (GJJ) 
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Overig verenigingsnieuws 
 

Historische rubriek in deGouda.nl. 
In het weekblad deGouda.nl van 8 september jl. heeft de eerste 

aflevering gestaan van de historische rubriek die Die Goude op 

uitnodiging van de redactie gaat vullen. In Nieuwsbrief 83 hebben we 

dat aangekondigd. De eerste aflevering (één pagina, zes foto’s en 400 

woorden) ging over de geschiedenis van het pand Hoge Gouwe 31, dat 

in 1894 werd geopend als r.k.-weeshuis, maar dat tegenwoordig uit 

vijf wooneenheden bestaat.  

Met Marja Baars van de redactie is afgesproken dat wij de rubriek 

voorlopig één keer in de vier weken verzorgen en daarbij 

uiteenlopende aspecten van de Goudse geschiedenis in beeld 

brengen. De volgende afleveringen verschijnen op respectievelijk 6 

oktober, 3 november, 1 december en 29 december. De tweede 

aflevering gaat over het brugwachtershuisje aan de Korte Vest, waar 

duizenden Gouwenaars dagelijks langs fietsen, waarschijnlijk zonder 

te weten dat het een gemeentelijk monument is. 

 

Boekenmarkt Die Goude op zaterdag 26 november 
Op zaterdag 26 november 2015, van 

11.00 uur tot 16.00 uur, organiseert Die 

Goude weer een boekenmarkt in het 

oude Stadhuis op de Markt. Daarbij 

werken we samen met o.a. Gouda op 

Schrift, Stichting Open Monumentendag 

Gouda en het Gouds Antiquariaat, 

gespecialiseerd in boeken over Gouda en 

omstreken.  

De boekenmarkt vormt een goede 

gelegenheid om uw Sinterklaasaankopen 

te doen. Er liggen nieuwe boeken uit de 

serie Verzameling Bijdragen van Die 

Goude, zoals de biografie van Anna 

Barbara van Meerten. Een aantal oudere 

bundels gaat tegen gereduceerde prijs 

van de hand. Maar ook de voorraad 

tweedehands boeken over Gouda is een 

kijkje waard.  

Wilt u niet meer, maar juist minder boeken, dan kunt u boeken en tijdschriften over de 

geschiedenis van Gouda kwijt aan Die Goude. Zo vullen wij de voorraad voor de boekenmarkt weer 

aan. Voor meer informatie: Bart Pors via info@diegoude.nl of 0182-534884.  

 

‘Het leven in Gouda’ is over de helft 
 

De serie ‘Het leven in Gouda’, waaraan ook Die Goude, 

meewerkt, is ruim over de  helft van het geplande aantal 

nummers. De nummers 14 en 15 zijn verschenen, resp. over 

sporten in Gouda en over de Eerste Wereldoorlog. 

Laatstbedoelde uitgave sluit goed aan bij de onthulling van het 

herdenkingsbord over Vluchtoord Gouda op 16 september jl. . 

Daaraan wordt elders in dit nummer aandacht besteed; niet 

alleen aan de onthulling, maar ook aan het voorafgaande 

minisymposium. Ook is er een gastbijdrage van Marco Slagboom 

over Emiel De Bruyne, de Belgische vluchteling die dirigent was van harmonie St.-Caecilia. 
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Instandhoudingsverplichting voor monumenten? 
 

Op 1 juli jl. is de Erfgoedwet in werking getreden. In 

de wandelgangen van de bijeenkomst, waarbij 

Gouda het watererfgoed-schildje kreeg uitgereikt 

door ICOMOS, beluisterde de redactie dat die wet 

een belangrijk instrument gaat bieden om eigenaren 

van rijksmonumenten aan te schrijven voor 

verwaarlozing van de monumentale waarden. Die 

hoopvolle tijding is een bericht in onze Nieuwsbrief 

waard. Voor alle zekerheid zijn we gaan zoeken hoe 

de instandhoudingsverplichting precies is vastgelegd. 

Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het principe was 

aanvankelijk niet opgenomen in het wetsontwerp. 

Het is er in gekomen via een amendement en het 

staat ook nog eens in een ‘overgangsartikel’. Het 

heeft vorm gekregen in een wijziging van de 

Monumentenwet, waarvan een beperkt aantal 

artikelen van kracht is gebleven na 1 juli, tot het 

moment waarop de nieuwe Omgevingswet in 2019 in 

werking treedt. Kunt u het nog volgen? Artikel 10.18 

van de Erfgoedwet zorgt ervoor dat artikel 11 lid 1 

van de Monumentenwet nu als volgt luidt: 

“Het is verboden een beschermd monument te 

beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud 

te onthouden dat voor de instandhouding daarvan 

noodzakelijk is.” 

 

 

 

 

 

 

 

Van wie mogen we – met dit wetsartikel in de hand – 

actie verwachten? De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (zie http://cultureelerfgoed.nl) geeft in het 

dossier erfgoedwet aan dat de gemeente nu een 

eigenaar kan aanspreken die zijn rijksmonument niet 

onderhoudt: “In het uiterste geval kan de gemeente 

handhavend optreden om het noodzakelijke 

onderhoud af te dwingen. Deze handhaving moet 

proportioneel zijn. Dit houdt in dat de gemeente niet 

moet wachten tot een alomvattende restauratie nodig 

is, maar zij moet ook niet bij elk ontbrekend likje verf 

bij de eigenaar op de stoep staan.” 

Voor de goede orde: met monumenten wordt in de 

Monumentenwet bedoeld rijksmonumenten. Wil dit 

van betekenis zijn voor de gemeentelijke 

monumenten in Gouda, dan zal de gemeenteraad zelf 

een vergelijkbare bepaling in een gemeentelijke 

verordening op moeten nemen. In de hierboven 

bedoelde wandelgang heeft de redactie begrepen dat 

ambtelijk het voornemen bestaat om dat aan het 

nieuwe college van B&W voor te stellen.(GJJ) 

 
  

Jaagpad 19 te Gouda 

http://cultureelerfgoed.nl/
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Erfgoedtafel, Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie (OHW) 
 

De Oude Hollandse Waterlinie is een van de 

zeven erfgoedlijnen die door de provincie 

Zuid-Holland is aangewezen in de beleidsvisie 

cultureel Erfgoed. Wat is een erfgoedlijn? Dat 

is “een geografische structuur die meerdere 

monumentale stippen met één 

gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt 

tot één streep of lijn op de kaart.” Het zijn 

herkenbare ensembles van erfgoed, landschap 

en water, die kwaliteit verschaffen aan de 

ruimte en die beschikken over groot recreatief 

en toeristisch potentieel. Gouda kwam in geen 

enkele erfgoedlijn aan bod. Daar is dit 

voorjaar verandering in gekomen door o.a. de 

inbreng van Leen Ouweneel (zie volgend 

artikel) en doordat de gemeente Gouda is 

toegetreden tot de Unie van Vestingsteden. 

Voor elke erfgoedlijn is een Erfgoedtafel 

ingesteld, waar verenigingen, instanties en 

overheden elkaar ontmoeten die ideeën en 

plannen hebben om de erfgoedlijn verder te 

ontwikkelen. De provincie levert een projectleider (in dit geval Diana Vermeulen) en een 

onafhankelijk voorzitter (in dit geval wethouder Arjen Rijsdijk van Gorinchem). De provincie heeft 

ook een bedrag beschikbaar voor cofinanciering van projecten (maximaal 50%).  

 

De gemeente Gouda heeft de cultuurhistorische verenigingen in Gouda gevraagd om mee te doen 

aan de erfgoedtafel, nadat de conclusie was getrokken dat de rol van Gouda in de OHW meer 

aandacht behoeft. Die Goude heeft – mede namens het Gouds Watergilde - gebruik gemaakt van die 

uitnodiging. Vicevoorzitter Gert Jan Jansen was aanwezig op de vergadering van 15 september jl. in 

Fort Nieuwersluis. De vergadering bleek belegd te zijn om advies te geven aan Gedeputeerde Staten 

over het toekennen van bijdragen in 2017 

aan OHW-projecten. De projectvoorstellen 

hadden voor 1 september jl. ingediend 

moeten zijn. Twee van de zestien 

voorstellen richten zich direct op Gouda. 

 “Gouda , verhaal achter de linie”, 

ingediend door de Stichting Struinen en 

Vorsen; 

 “Licht op de linie in Gouda”, 

ingediend door de Stichting Groene Hart.  

Ter vergadering bleek dat de provincie  een 

onafhankelijk commissie heeft ingesteld die 

de kwaliteit van de ingediende projecten 

doorlicht. Teun de Kruijf, voorzitter van de 

commissie, gaf aan dat de commissie van 

oordeel is dat beide voorstellen over Gouda en de OHW eigenlijk niet rijp zijn voor honorering. De 

commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de initiatiefnemers contact hebben gezocht met de 

Goudse verenigingen die op dit terrein actief zijn. Bovendien is er overlap tussen de twee 

voorstellen. Voorzitter Rijsdijk van de erfgoedtafel herinnerde eraan dat in een eerdere vergadering 

was benadrukt “om iets aan Gouda en de OHW te doen.” Daarom werd afgesproken om de beide 

stichtingen een week de tijd te geven om een gemeenschappelijk voorstel in te dienen, zodat in 

2017 in elk geval met een project begonnen kan worden. Daarna kan in samenspraak met de 

verenigingen in Gouda een breder projectvoorstel voor meerdere jaren worden ontwikkeld. (GJJ) 

 

  

De erfgoedtafel staat eenmalig bij Fort Nieuwersluis 
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De rol van Gouda in de Oude Hollandse Waterlinie 
 

Gaan we meer aandacht geven 

aan de rol van de stad Gouda in 

de Oude Hollandse Waterlinie 

(OHW)? Wat gebeurde er precies 

in de jaren 1672/1673,toen de 

linie werd ingezet om de 

buitenlandse troepen tegen te 

houden? Hiervoor kunnen we te 

rade bij Leen Ouweneel die 

eerder dit jaar voor Die Goude 

een lezing hield over de OHW. 

De redactie heeft – in overleg 

met Leen - diens presentatie 

samengevat, met name waar hij 

het over Gouda heeft. 

 

De OHW is opgezet om het 

gewest Holland te vrijwaren van 

verovering door vijandelijke 

troepen. Dat gebeurde door 

gebieden langs de grens onder 

water te zetten. De waterlinie 

werd in het Rampjaar 1672 met 

spoed ingericht toen de 

voornemens van de Franse 

koning Lodewijk XIV duidelijk 

werden. Een leger van 100.000 manschappen trok onze gewesten via de Rijn binnen. De schil van te 

inunderen gebieden liep van de Zuiderzee bij Muiden, ten oosten van Gouda en Haastrecht via 

Gorinchem tot aan Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch. Holland wilde de soevereiniteit van 

Utrecht en Gelderland zoveel mogelijk respecteren. Dat was van invloed op het grensverloop. Tot 

de waterlinie hoorden verschillende vestingsteden en forten, zoals Fort Wierickerschans. Na het in 

gebruik nemen van de waterlinie trok het Staatse leger zich achter die linie terug en werden de aan 

de oostkant ervan gelegen vestingsteden Oudewater en Woerden opgegeven. 

 

In de eerste tekening die van de waterlinie werd gemaakt, behoorde (ten zuiden van Gouda) de hele 

Krimpenerwaard erbij, maar van het gebied tussen Rijn en IJssel zou alleen de smalle strook tussen 

Enkele en Dubbel Wiericke geïnundeerd worden. Het stadsbestuur van Gouda zou zich verzet 

hebben tegen het onder water zetten van het gebied tussen de Gouwe en de Enkele Wiericke, wat 

volgens Ouweneel logisch was geweest. Na de benoeming op 3 juli 1672 van Willem III tot 

stadhouder zou Gouda zich niet langer verzet hebben. Op 12 juli werden de sluizen opengezet, 

maar op 15 juli forceerde een groep boze boeren uit de omgeving de Tolpoort. In overleg met de 

Prins werd de inundatie inderdaad stopgezet. Eind 1672 werd het land tussen de Enkele Wiericke en 

de Gouwe door het stadsbestuur alsnog onder water gezet, door de dreiging die uitging van de inval 

van de Fransen over het ijs onder leiding van Luxembourg. 

 

Leen Ouweneel maakt duidelijk dat Gouda geen ‘frontierstad’ was in de OHW, maar toch een 

belangrijke rol speelde die jaren  in de verdediging tegen de Fransen. Het eerste dat de stad ervan 

merkte was het besluit van de Staten van Holland van 18 mei 1672 om zgn. ‘waardgelders’ te sturen 

naar het grensgebied met Noord-Brabant, huursoldaten die ergens ‘de orde moesten gaan 

handhaven’. De stad Gouda leverde een van de vijf gevraagde compagnieën, die onder leiding van 

kapitein Willemot naar het fort Crevecoeur bij ’s-Hertogenbosch werd gezonden. Omdat de schans 

in slechte staat was, moest deze op 19 juli 1672, na een beleg van zeven dagen, worden opgegeven. 

De Goudse compagnie kon echter ongehinderd vertrekken naar de stad Grave. De kosten van de 

waardgelders werden door de Staten van Holland aan Gouda vergoed. 

 



10 
Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 84 (oktober 2016) 

Door de ligging van Gouda achter de waterlinie werden er nogal wat legeronderdelen in de stad en 

omgeving gehuisvest. Bij gebrek aan accommodatie in kazernes werden de militairen ondergebracht 

bij burgers. Er zijn lijsten bewaard gebleven met zgn. ‘serviesgelden’, kosten van inkwartiering, 

waaruit afgeleid kan worden hoeveel militairen er gehuisvest werden. Tijdens de jaarwisseling van 

1672-1673 waren dat er heel veel. Dat serviesgeld (in totaal fl. 13.387) werd voorgeschoten door 

vermogende burgers zoals Jongkind, Houtman, Van Sticht, Florens de Lange en schepen Crabeth.  

 

Achter de linies werden hand- 

en spandiensten verricht, 

waarvoor in de 

geschiedschrijving nauwelijks 

aandacht is geweest. Door de 

inundatie was het water zo 

gestegen dat de Gouwe op 

diverse plaatsen overliep. 

Gedeputeerde te velde, Gaspar 

van Kinschot, vroeg daarom 

aan de magistraat van Gouda 

(baljuw, burgemeesters en 

schepenen, zeg maar het 

hoogste bestuursorgaan) om 

vaartuigen, zodat de 

Gouwekade opgehoogd kon 

worden met rijshout, planken, 

puin en aarde. De magistraat 

gaf aan die niet te kunnen 

leveren, omdat ze al opgeëist 

waren door generaal graaf van Hoorne in Oudewater. Daar komt de magistraat in een brief van 3 

maart op terug. Hij wil zoveel mogelijk schepen met puin en klei naar de Gouwsluis sturen om de 

‘quaatste gaaten’ te dichten. Op een ander punt houdt hij echter de boot af. Er is geen plaats in 

Gouda voor het opnemen van 24 zieke militairen uit het opgeheven gasthuis van Alphen. Het Goudse 

gasthuis is al volgepropt. 

 

In 1672 en 1673 is er in Gouda zelf niet veel veranderd aan de vestingwerken. Het ravelijn buiten de 

Tiendewegspoort werd versterkt en alle bebouwing tussen die poort en de IJssel werd afgebroken. 

Verder werd een ‘hoornwerk’ aangelegd ten westen van de Mallegatsluis, maar dat werd – na de 

verdrijving van de Fransen in 1673 - ook weer afgebroken. 

 

Het mogelijk dichtvriezen van de waterlinie werd als een groot probleem gezien. Op 22 januari 1673 

begon het zodanig te vriezen dat er ‘gebijt’ moest worden. Van Kinschot kreeg een missive van 

‘Zijne Hoogheid’ om met een ijsbreker van de Gouwsluis naar Gouda te gaan. Namens de Prins vroeg 

hij de magistraat om het water tussen Gouda en Schoonhoven te bijten. Gouda deed de toezegging 

om de IJssel open te houden tot Haastrecht. Het verdere traject tot Schoonhoven werd gezien als 

een taak van het Hoogheemraadschap.  

 

Gouwenaar Van Beverningh heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van Nederland 

in 1672 en 1673. Hij was in 1671 door Johan de Witt naar Spanje gestuurd om een defensief verbond 

te sluiten. Dat werd op 17 december 1671 in Den Haag gesloten. Door de dreigende oorlog werd 

Willem III op 25 februari 1672 tot kapitein-generaal voor de aanstaande veldtocht benoemd. De 

werkelijke macht lag op dat moment nog bij de gedeputeerden te velde, een college dat in juni 

1672 nog werd voorgezeten door Van Beverningh. Hij was de belangrijkste gevolmachtigde te velde 

in de periode dat het Staatse leger achter de waterlinie was teruggetrokken. Uit briefwisseling 

blijkt dat hij aan de zijde van de Prins van Oranje een werkzaam aandeel had in de 

verdedigingsmaatregelen. Toen de Prins in november 1672 optrok naar de Spaanse Nederlanden, 

vergezelde Van Beverningh hem weer. De historici Van Sypesteyn en De Bordes schrijven: “Er is veel 

door hem tot redding van de republiek in het jaar 1672 bijgedragen”, aldus Leen Ouweneel. 

 

  

Fort Wierickerschans tussen Bodegraven en Nieuwerbrug 
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Stralende Open Monumentendag 2016 
 

Open Monumentendag 2016 was 

net zo stralend als stichtings-

voorzitter Marije Strating zich 

gewenst had. Naast Erfgoud, het 

fraaie magazine over het thema 

‘Iconen en symbolen’, was een 

overzicht uitgebracht van alle 

monumenten die in Gouda op 10 

september bezocht konden 

worden. Daarin stonden ‘Tips van 

het Comité’, vijf monumenten 

die dit jaar bijzonder werden 

aanbevolen.  

De redactie van de Nieuwsbrief 

neemt tips serieus, dus daarom 

zijn alle vijf objecten bezocht. Bij het boezemgemaal Pijnacker Hordijk aan Schielands Hoge 

Zeedijk was het gelijk raak. Om 10 uur stond de weg er naartoe al vol auto’s. Naderbij gekomen 

bleek dat het niet alleen kwam door de openstelling als monument. Tegelijk was sprake van de 

officiële heropening van dit gemaal van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat na restauratie 

voorzien is van elektromotoren. Heel wat mensen kwamen hierop af, voor een rondleiding en een 

petitfourtje, of gewoon om te kijken naar die enorme motoren. Bij tip nummer 2 gekomen, het 

terrein van Goudasfalt, bleek dat 

de stroom daar nog op gang 

moest komen. De aanwezige 

vrijwilligers en de beveiligers in 

opleiding konden het nog met 

gemak aan, ook al kwam de 

aanvoer hier ook over water, met 

veerboot Gein.  

Door naar tip nummer 3, de 

Gouwekerk, want, zo stond in de 

folder, “wellicht uw laatste kans 

om deze kerk in haar 

oorspronkelijke staat te 

bewonderen.” Hier was het om half twaalf behoorlijk druk, mede dankzij optredens in het kader 

van het Gouds Korenfestival.  

Nieuw in het programma (ook voorzien van het predicaat TIP) waren 

twee kerken in Gouda-Noord: de H. Josephkerk aan het Aalberseplein 

en de Pauluskerk aan het Van Hogendorpplein. Hier was de toeloop 

rond twaalf uur nog niet stormachtig. De twee kerken zijn in dezelfde 

periode gebouwd. In beide kerken lag een keurig stencil waarop iets 

van de bouwgeschiedenis wordt verteld. Zodoende weten we dat de 

Pauluskerk in 1963 in gebruik is genomen en werd ontworpen door 

David Zuiderhoek. Kenmerkend voor zijn kerken zijn een hoge bouw, 

platte daken en grote, niet of nauwelijks versierde (bakstenen) 

muurvlakken. De Josephkerk is van hetzelfde jaar en ontworpen door 

architect Hans Koldewey. Hij is bekend door zijn modernistische 

vormgeving met beton als belangrijk constructiemateriaal. 

Opmerkelijk is het verhaal van de raampartij bij de hoofdingang. De 

kerkgangers vonden het oorspronkelijke glas ‘Neu-Antiek’ nogal saai. 

Hun actie leidde in 1999 tot een nieuwe raampartij, ontworpen en 

vervaardigd door Yvonne Assman uit Rotterdam, getiteld ‘Een spel 

van licht en kleur’. 

We kijken al weer uit naar Open Monumentendag 2017. Dan is het 

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. (GJJ)   
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Op excursie naar het Gouwedepot 
 

Op woensdag 28 september jl. gingen de 

Vrienden van Archief en Librije op excursie 

naar het Gouwedepot, de 

archiefbewaarplaats van het Streekarchief 

Midden-Holland (SAMH), die twee jaar 

geleden geopend werd (zie Nieuwsbrief 72). 

Het gebouw aan de Kleine Esch in Moordrecht 

heeft geen publieksfunctie. Heel wat mensen 

hadden echter aangegeven wel eens binnen 

te willen kijken. De Maand van de 

Geschiedenis was aanleiding om op vrijdag 7 

en op donderdag 20 oktober een rondleiding 

te organiseren. De donateurs van de Stichting 

Vrienden van Archief en Librije hadden 

echter de première. Zij gingen in twee 

groepen door het pand. Michael Lucassen, 

hoofd collectiebeheer, vertelde over de organisatie en liet de ruimten zien. Joke Radstaat, 

collectiebeheerder Beeld en Geluid, toonde bijzondere stukken. 

 

Het depot is op de groei gebouwd. Werd er begonnen met zeven kilometer archief, inmiddels staat 

er acht kilometer. De tijdelijke leegstand is gevuld met twee kilometer archief van de gemeente 

Zoetermeer, waarmee een contract voor twintig jaar is gesloten. Daarnaast brengt o.a. de 

gemeente Gouda ook semi-statisch archief over, jonger dan twintig jaar, dat nog uitgezocht moet 

worden. Voor dat bewerken zijn ook weer werkplekken nodig. 

Tijdens de rondleiding werden alle depotruimten langsgelopen. Er zijn ‘gewone’ depots met 

mechanisch verschuifbare kasten in de kleur blauw voor Midden-Holland en bruin voor de 

Rijnstreek. Het overgrote deel zit in standaarddozen op standaardplanken van een meter. Voor 

bijzondere formaten zijn aparte plekken. Ook de bijzondere ruimten werden betreden, zoals het 

koudedepot waar films en foto’s op 10°C bewaard worden bij een relatieve luchtvochtigheid onder 

de 40%. Voor de andere depots is dat 18°C en 50% luchtvochtigheid. In de technische ruimte is te 

zien dat elk depot zijn eigen luchtafvoer heeft, zeker het quarantainedepot, en vaak ook een eigen 

luchtaanvoer. Over de vraag wat er gebeurt als de Zuidplas onder water komt te staan, durfde 

Michael niet te speculeren. 

 

Hoewel Michael Lucassen tussendoor ook al wat mooie objecten had kunnen laten zien, had Joke 

Raadstaat de eer om de echt bijzondere objecten te tonen. Zij gaf in het kort de geschiedenis van 

de Librije weer, waarvan de basis wordt gevormd door de boeken van de Sint-Jan, klooster Stein en 

het Cellebroedersklooster. “U kunt ze allemaal opvragen voor bestudering, maar vraag dan voor de 

grotere exemplaren om een kussen om ze in te leggen. Sla ze in het midden open. Witte 

handschoenen gebruiken is alleen voor de televisie”, zo benadrukte Joke. Daarna kon de 

bewondering starten: door Gerard Leeu gedrukte boeken, een Ramazeynbijbel uit 1647, een 

platenbijbel uit 1650, Walvis’ eerste 

stadsgeschiedenis van Gouda, gravures 

en boeken over de gewelddadige 

aanhouding (of de ontmoeting?) van 

Wilhelmina van Pruisen, de leerboeken 

van Anna Barbara van Meerten en nog 

veel meer. Tot slot was er – voorzien van 

het ex-libris van apotheker Elize Grendel 

– het eerste boek met foto’s van de 

Goudse Glazen, gemaakt door fotograaf 

Frederik Harting (1835-1902). Een bezoek 

zal u niet teleurstellen! (GJJ) 
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‘Cold Case’ Clarissenklooster 
Een bijdrage van het Team Cold Case Clarissenklooster van Archeologische Vereniging Golda 

 

In de nieuwsbrief van maart van dit 

jaar stond een vooraankondiging van 

het onderzoek dat de Archeologische 

Vereniging Golda weer wil opstarten: 

de uitwerking van de archeologische 

opgraving van het Clarissenklooster 

in Gouda. Hoe was het ook al weer? 

Na de opgraving van het 

Clarissenklooster, waar later de 

brandweerkazerne aan de 

Nieuwehaven verrees, sloeg de crisis 

in de bouw toe. De aannemer van 

het nieuwbouwproject ging failliet. 

De onderzoeksresultaten verdwenen 

in een la, zonder dat er ooit een 

rapportage van verschenen is. 

 

Het afgelopen halfjaar is de 

Archeologische Vereniging Golda 

bezig geweest om een oplossing te 

vinden. Uiteindelijk komt het neer 

op de vraag: wie gaat dat betalen? 

Nu is er vanaf dit jaar een 

subsidiepot van de provincie Zuid-

Holland die onder andere voor dit 

soort gevallen bedoeld is, de 

Regeling publieksbereik archeologie 

Zuid-Holland. Het doel wordt als 

volgt omschreven: “De provincie wil 

met deze cofinancieringsregeling 

stimuleren om een breed en divers 

publiek met archeologische 

activiteiten in aanraking te brengen, 

zodat er meer draagvlak onder de 

bevolking kan ontstaan voor 

archeologie.” De regeling gaat uit van 

financiering van de helft van de projectkosten, mits de andere helft zelf bijeengebracht wordt. 

Hiervoor zal Golda onder andere een crowdfundactie op touw zetten. Namens de gemeente Gouda 

heeft de stadsarcheoloog al een bijdrage toegezegd. Masterstudent archeologie en Goldalid Alexander 

Jansen heeft als stageopdracht voor de Universiteit Leiden de teksten en een promotiefilmpje 

gemaakt waarmee we de crowdfundactie willen gaan uitvoeren en daarvoor ook een Facebook-pagina 

opgezet (www.facebook.com/ArcheologieGolda).  

 

Wat zijn de resultaten die we met de actie willen behalen? In ieder geval wordt er door het 

archeologisch bedrijf dat in 2008 de opgraving heeft uitgevoerd een publicatie van de 

opgravingsgegevens gemaakt, die bedoeld is 'voor het grote publiek'. Ook komt er een tentoonstelling 

over het Clarissenklooster in het tentoonstellingsgebouw van Golda. Afhankelijk van het succes van de 

crowdfundactie zou daar bijvoorbeeld ook nog een bord met 'het verhaal van de Clarissen' op de 

locatie van de kapel bij kunnen komen. Vooruitlopend op de actie zijn door fysisch antropologe 

Constance van der Linden al drie van de veertien skeletten onderzocht, die in de kapel van het 

klooster begraven waren. Bent u ook zo nieuwsgierig wat dit voor mensen waren? In de volgende 

nieuwsbrief vertellen we u daar meer over, en natuurlijk ook over de crowdfundactie die vanaf eind 

oktober van start gaat. 
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Oudheidkamers en musea in de regio (3) 
Expositieruimte Historisch Genootschap Waddinxveen 
 

De redactie is op 7 september jl. hartelijk ontvangen in de 

expositieruimte van het Historisch Genootschap Waddinxveen 

(HGW). Het bevindt zich in het industrieel complex aan de 

Noordkade dat in 1941 werd neergezet als nieuwbouw van de 

(in Rotterdam platgebombardeerde) tabaksfabriek Louis 

Dobbelmann. Architect P.D. Stuurman (in Gouda bekend van de 

Producent en de Westerschool) heeft hier een samenstel van 

blokvormige bouwmassa’s neergezet in ‘zakelijke 

expressionistische trant’. Waar vind je in deze flextijd nog een 

fietsenstalling, waarin elke werknemer voor het voorwiel een 

genummerde gleuf heeft in een bakstenen muur? Het hoofdgebouw (het kantoor) is een 

rijksmonument. In de oorlog hebben de Duitsers de gebouwen al snel in beslag genomen. Het 

verhaal gaat dat hier onderdelen voor de V1-raketten werden gemaakt. In elk geval is er een 

handgemaakte aluminium pan geschonken aan het HGW, die volgens de eigenaar gemaakt zou zijn 

van afval van de fabriek aan de Noordkade. In de tabaksbranche ging het niet goed en daarna kwam 

de NKF, de Nederlandse Kabel Fabriek, in het complex, maar ook dat is verleden tijd. 

 

Die toelichting krijgen we van gastheer Jaap 

Tromp en collectiebeheerder Elisa de Kock. Zij 

leiden ons rond door de zaal, waarin allereerst het 

oog valt op een permanent draaiende diaprojectie 

over het dorp Waddinxveen. Deze is opgezet door 

Dick-Jan Thuis, bekend om zijn bijdragen aan de 

Facebook-pagina van Die Goude. Aan de zijkant 

van de zaal bevinden zich vitrines met producten 

uit de Waddinxveense houtverwerkingsindustrie. 

Elisa is dankzij haar studie aan de Reinwardt 

Academie een allround erfgoedprofessional. Zij 

legt uit dat collectie en expositieruimte zich in 

een opbouwfase bevinden. In het depot aan de 

Mauritslaan bevinden zich de aanwinsten, die zijn 

ingebracht door inwoners van Waddinxveen. 

Wanneer die de kern zouden worden van de 

expositie, ontstaat een oudheidkamer die in 

essentie niet afwijkt van wat er in Reeuwijk of in 

Nieuwerkerk te zien is. Daarom is er voor gekozen 

om de specifiek Waddinxveense houtverwerking 

centraal te stellen, waarvan de producten de hele 

wereld zijn overgegaan. De bekendste voorbeelden 

zijn de Kibofa (Kinderstoelen en Boxenfabriek) en 

de Okwa (Okkerse Waddinxveen). Ook kasten van 

Kempkes meubelfabriek verdienen daar een 

plaats. Dat alles heeft echter tijd en ruimte nodig. 

Er is goede hoop dat Van Uden, de huidige 

eigenaar van het Dobbelmann-complex, bereid is 

om extra ruimte ter beschikking te stellen. Dan 

gaat ook de openstelling uitgebreid worden, want 

twee uur in de maand is niet veel. Openstelling in 

het weekend zit er niet in, want dan is de poort 

van het terrein dicht. (GJJ) 

 

De expositieruimte van het Historisch Genootschap Waddinxveen is iedere eerste woensdag van de 

maand geopend van 14:00 tot 16:00 uur. Het adres is Noordkade 64d te Waddinxveen. 
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Herdenkingsbord Vluchtoord Gouda 
 

Op vrijdagmiddag 16 september jl. kreeg 

Gouda (na honderd jaar) een blijvend 

herdenkingsteken aan Vluchtoord Gouda. 

Aan de Graaf Florisweg werd een bord 

onthuld door Chris Hoornaert, de Belgische 

ambassadeur in Nederland, burgemeester 

Milo Schoenmaker en kinderburgemeester 
Yassine Mellah. Vluchtoord Gouda was de 

naam van het kamp waar tussen 1914 en 

1919 duizenden Belgische vluchtelingen 

verbleven. Na de Duitse inval in 1914 waren 

zij met een enkele koffer of kar naar het 

toen neutrale Nederland gevlucht. In de 

bloemenkassen van de firma Steensma aan 

de Graaf Florisweg werd een grote groep 

ondergebracht, vooral Vlamingen. Tot op 

heden kon je daarover alleen lezen in 

boeken of tijdschriften. Het comité 

Vluchtoord onder leiding van Ineke Verkaaik 

heeft de roep om een blijvende herinnering 

in daden omgezet. De onthulling van het 

bord was de kroon op hun werk.  

De gasten werden aangevoerd met een treintje dat door comitélid Mick Bunnik was geregeld.  

Ineke Verkaaik gaf aan welk een bijzondere dag 

het was. De eerste toespraak was van oud-

kinderburgemeester Dieuwertje Kerkhoven die 

ooit een spreekbeurt hield over het Vluchtoord 

en toen de vraag stelde waarom niets in Gouda 

daaraan herinnert. De burgemeester en de 

ambassadeur kwamen daarna aan het woord. 

Laatstgenoemde nam de regie in handen door te 

regelen dat de aanwezige nazaten van Belgische 

vluchtelingen naast het bord kwamen te staan: 

kleinkinderen van onderwijzer Emiel De Bruyne 

en Jean-Pierre Baeyens, kleinzoon van Oscar 

Baeyens, de bouwmeester van de mobiele 

woningen die achterop het Vluchtoord kwamen te staan. Gezamenlijk werd de klus geklaard.  

 

Vervolgens 

zette 

Stedelijke 

Harmonie 

Caecilia de 

Turnersmars 

in, honderd 

jaar geleden 

in Gouda 

door Emiel de 

Bruyne voor 

fanfare gecomponeerd. 
 
Het streekarchief maakte een film van de onthulling: https://youtu.be/9ggqhHJlCEk. 
 
  

https://youtu.be/9ggqhHJlCEk
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Emiel De Bruyne, onze Belgische dirigent 
Een bijdrage van Marco Slagboom van Stedelijke Harmonie Caecilia 

 

Vrijdag 16 september 2016 is het herdenkingsbord van Vluchtoord Gouda aan de 

Graaf Florisweg onthuld. Bij deze onthulling heeft Stedelijke Harmonie Caecilia 

de ‘Turnersmarsch’ van Emiel De Bruyne uitgevoerd. Waarom was Caecilia 

hierbij betrokken? Enig speurwerk maakt duidelijk dat componist Emiel De 

Bruyne (*20 februari 1873 Oostakker - †22 januari 1942 Kruibeke) de 

verbindende schakel is tussen dit Goudse harmonieorkest en de fanfare Hoop op 

Toekomst van het Vluchtoord, waarvoor de mars werd geschreven.  

De Duitsers vallen begin augustus 1914 België binnen. Er ontstaat een enorme 

vluchtelingenstroom richting Nederland. Tijdens de beschieting van Antwerpen 

vlucht Emiel De Bruyne op 8 oktober 1914 vanuit zijn woonplaats Kruibeke met zijn gezin naar 

Nederland. Tot april 1915 worden zij in Hulst opgevangen. Daarna komen ze in Gouda terecht. Op 7 

april 1915 wordt het gezin ingeschreven in het Verblijfsregister van Belgische Vluchtelingen te 

Gouda. Emiel is onderwijzer van beroep en wordt in het Vluchtoord als onderwijzer aangesteld.  

 

In Kruibeke is Emiel een bedreven muzikant en al jarenlang lid van de Koninklijke Fanfare Sint-

Cecilia, waarbinnen hij ook diverse bestuursfuncties bekleedt. In Vluchtoord Gouda wordt het 

fanfarekorps Hoop op Toekomst opgericht, waarvan hij zowel bestuurder als dirigent wordt. Dat hij 

een groot hart heeft voor zijn muzikanten blijkt uit een brief aan de Commissie van Toezicht van 

het Vluchtoord, waarin hij zijn onvrede uitspreekt over de omstandigheden waaronder moest 

worden gemusiceerd tijdens een feest de voorgaande avond. Door kou en natte voeten en met half 

bevroren vingers konden de muzikanten nog met grote moeite de pistons bewegen. Ondanks het feit 

dat het korps geheel belangeloos zijn medewerking verleende, werd er niets ter versterking van de 

inwendige mens aangeboden. 

 

Vanwege de katholieke achtergrond van de Belgen ontstaat er een nauwe band met het katholieke 

leven in Gouda. In 1908 heeft pater T. Potten hier de R.K. Harmonie St.-Caecilia opgericht als 

vrijetijdsbesteding voor het R.K. Jongenspatronaat St.-Aloysius. Na de oprichting in 1915 van de St.-

Josephs-Gezellen Vereeniging voor de oudere jeugd wordt het harmonieorkest een onderafdeling 

van die vereniging. De heer W.H. Baghuis is vanaf het begin als dirigent aan het orkest verbonden. 

Emiel De Bruyne wordt een goede vriend van hem. In 1916 komt de heer Baghuis echter te 

overlijden. Pater Potten vraagt aan Emiel om het stokje over te nemen. Zo wordt hij ook dirigent 

van de R.K. Harmonie St.-Caecilia, de tegenwoordige Stedelijke Harmonie Caecilia. Deze functie 

heeft Emiel drie jaar lang mogen uitoefenen. De muziek maakt het leven in Gouda lichter en 

fungeert voor Emiel als uitlaatklep, Hij kan zo zijn gedachten de vrije loop laten. Begin 1919 keert 

hij met zijn gezin terug naar Kruibeke in België. 

In het 

vluchtoord is 

Emiel ook 

betrokken bij 

de turnkring 

Rust Roest. 

Speciaal voor 

hen compo-

neert hij de 

Turnersmars, 

mogelijk ter 

gelegenheid 

van de 

sportfeesten 

die jaarlijks worden georganiseerd. In die tijd is de inzet van een korps heel gebruikelijk. Het is 

heel normaal dat de sporters, in dit geval de turners, voor aanvang marcherend opkomen. Ook zal 

het uitgevoerd zijn tijdens het Belgenfeest op de Markt in 1916. Dat verdiende natuurlijk een 

bijpassende, feestelijke mars! 
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Minisymposium over Vluchtoord Gouda 
 

Voorafgaand aan de onthulling van het herdenkingsbord van Vluchtoord Gouda organiseerde het 

Historisch Platform Gouda een minisymposium over het kamp. Het was een warming-up voor de 

gasten uit België en voor alle partijen die op een of andere manier hadden bijgedragen aan de 

totstandkoming van het bord. 

Comitélid Erik Kooistra verzuchtte: 

“Ik wist niet dat er zo veel komt 

kijken, als je ergens een bord wilt 

plaatsen.” Mick Bunnik van Bunnik’s 

Vemen BV had ruimte ter 

beschikking gesteld. In 1915 nam 

zijn overgrootvader, Michiel Bunnik, 

twee Belgische meisjes uit het 

Vluchtoord op in huis, Rosa en Julia. 

Vier jaar lang maakten zij deel uit 

van het gezin. Nu nog heeft de 

familie Bunnik contact met hun 

nakomelingen. In de zaal ook de kinderburgemeester van Gouda en zijn twee ambtsvoorgangers. 

 

Ineke Verkaaik kondigde in haar welkomstwoord een film aan en drie korte presentaties. Getoond 

werd een deel van de documentaire Hoop op toekomst van Leo van Maaren. Leo is een geboren 

Gouwenaar die opgroeide in de Korte Akkeren. De film belicht het verhaal van de miljoen 

vluchtelingen die in 1914 naar Nederland trekken uit vrees voor de Duitse invallers. De titel is 

ontleend aan de naam van de fanfare die in Gouda werd opgericht door onderwijzer Emiel De 

Bruyne uit Kruibeke. Onderzoeker Martin Kraaijestein en geriater Jean-Pierre Baeyens, kleinzoon 

van bouwmeester Oscar Baeyens, kwamen dubbel in beeld: op het scherm en in de zaal. Ook 

filmmaker Leo van Maaren was aanwezig. 

Ronald van der Wal schetste - ondersteund door 

lichtbeelden – de stad Gouda in de jaren 1914-

1918, waar de vluchtelingen direct of indirect mee 

te maken kregen. Volgens hem een stad met 

veerkracht als het gaat om de opvang van 

vluchtelingen en de gevolgen van de permanente 

mobilisatie. De voedselschaarste en de distributie 

leiden tot enig protest, maar uit de hand loopt het 

nooit. Wel wijzigen zich de politieke verhoudingen, 

want voor het eerst komen de socialisten in de 

gemeenteraad. 

Martin Kraaijestein besprak de gang van zaken in 

het kamp zelf. De rol van IJssel de Schepper kwam 

aan de orde, de voorzitter van het 

organisatiecomité. Er was kritiek op zijn dubbelrol als commissaris bij de firma Steensma die de 

kassen exploiteerde en die door de oorlog de export van bloemen naar Rusland had zien wegvallen. 

Ook in beeld kwam de samenwerking tussen Nederland en België bij de inrichting van het onderwijs. 

Alles werd op Belgische leest geschoeid, bang als men was dat de vluchtelingen zich van hun land 

zouden vervreemden. Na de wapenstilstand van 11 november 1918 werd IJssel de Schepper op een 

afscheidsbijeenkomst uitbundig bedankt door de Belgen. 

Lieve De Buck, kleindochter van Emiel De Bruyne, en haar man Frans Vandenhende, hadden de 

foto’s en brieven van grootvader omgezet in een relaas van de vlucht in 1914 en de daarop volgende 

omzwervingen. De tocht van Emiel en zijn zwangere vrouw Blondine liep via Hulst, Moerdijk en 

Klundert, tot Emiel in 1915 een aanstelling kreeg als onderwijzer en het gezin onderdak vond in de 

Keizerstraat in Gouda. “Vluchten doe je niet zomaar”, luidde de boodschap van Lieve. 
Toen was het tijd voor het gezelschap om ‘per trein’ te vertrekken naar de Graaf Florisweg.(GJJ) 
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Het Gouda van ……………Karin van Gemeren-Otto 
 

Bij ‘bijna-buurvrouw’ Karin van Gemeren-Otto zit ik aan tafel. Ze is op 24 juli 1960 geboren in het 

Jozefziekenhuis en daarmee een van de jongste hoofdfiguren in deze rubriek. Karin komt uit een 

arbeidersgezin dat eerst aan de Platteweg 17 woont en daarna in Reeuwijk-Brug. Karin gaat haar 

leven in Gouda doornemen, op zoek naar panden, die voor haar van betekenis zijn. 

 

“Het is logisch om te beginnen met het Jozefziekenhuis aan de Graaf Florisweg. De eerste tien 

dagen van mijn leven heb ik er gewoond, maar 

daar weet ik niets van. Er zijn ook geen foto’s 

van. Toen ik een jaar of vier was heb ik er drie 

maanden op de kinderafdeling gelegen met een 

ernstige longziekte. Ik was toen onder 

behandeling bij dokter Vaandrager. Ook 

daarover zijn mijn herinneringen vaag. Ik dacht 

dat je een uur per dag naar de speelkamer 

mocht. Aan het eind van die periode, toen ik 

aan de beterende hand was, klom ik over de 

spijlen van het kinderbedje en kreeg een pak op 

mijn billen van de zuster. Dat is me wel 

bijgebleven. Toen ik achttien was, begon ik in 

het Jozefziekenhuis aan de opleiding tot 

verpleegkundige. Zuster Muijsenberg, 

verpleegkundig directeur, heeft mij 

aangenomen. Bij het Bleuland ziekenhuis was ik 

afgewezen omdat ik geen havo-opleiding had. 

De vooropleiding vond plaats in de School voor Verpleegkundigen Ter Gouw aan de Livingstonelaan, 

tegenwoordig is daar het Sociaal Pension. Op die school zaten de leerlingen van het Jozef en van 

het Bleuland gewoon bij elkaar. Na de vooropleiding ging je als leerling-verpleegster aan het werk. 

Ik begon op de zgn. klasseafdeling, waar patiënten 1e en 2e klas, ongeacht hun aandoening, naast 

elkaar op ruime kamers werden verpleegd. De bezoektijden waren daar ruimer en iedereen kreeg 

een koekje bij de thee. Mensen die niet in Gouda woonden waren verplicht om twee jaar ‘intern’ te 

wonen; in dit geval in De Boomgaard aan de Statensingel. Daar was een mentrix die streng lette op 

het bezoek van mannen. Toen mijn vader en mijn broer een keer langs wilden komen, werden ze 

niet toegelaten. Heel lastig werd het voor de leiding toen er ook kamers moesten komen voor 

mannelijke verpleegkundigen. Bij het Bleulandziekenhuis ging het iets vrijer toe, vandaar de 

bijnamen: het maagdenhuis en de hoerenflat. Ik heb mij altijd heel goed gevoeld in het 

Jozefziekenhuis, terwijl ik helemaal niet van katholieken huize was. Van een strak nonnenregiem 

was geen sprake. Er was toen nog maar één non actief als verpleegkundige: zuster Graciënne. De 

sfeer in het ziekenhuis was goed en bovendien waren de voorzieningen voor patiënt en personeel 

ruimer dan in het Bleuland. Toen er rond 1980 sprake was van een fusie met Bleuland, hebben we 

een ludieke stakingsactie opgezet. Met bedden en rolstoelen hebben we een uur het Kleiwegplein 

bezet. In 1982 was ik klaar als algemeen verpleegkundige en ging ik aan het werk in . . . . het 

Jozefziekenhuis. Ondertussen had ik Ron leren kennen. Na ons trouwen kreeg ik een 50 % duobaan 

op neurologie. Ik was een periode zo vaak ziek dat ik een tijdje gestopt ben met werken. Nu is het 

geen ziekenhuis meer. Het spijt me nog steeds dat ik op Open Monumentendag 2015 niet even ben 

gaan kijken.  

 

Voor de middelbare school ging ik van 1972 tot 1976 naar Gouda. Eerst naar de Marnix-school, een 

protestant-christelijke mavo die gevestigd was op de bovenste twee verdiepingen van de 

Julianaschool aan de Burgemeester Martenssingel. De school is later opgegaan in De Goudse 

Waarden. Heel veel herinnering heb ik er niet aan; het was gewoon een school. Wij moesten er aan 

de achterkant in, dus via de Zoutmanstraat. Daar was een hele hoge poort, waar ook nog eens 

prikkeldraad op zat. Die poort ging altijd dicht. In de lunchpauze mocht je er een kwartier uit. 

‘Colditz’ noemden wij het; het was dus geen vriendelijk gebouw. Het hoogst haalbare in dat 

kwartier was een bezoek aan een bakkertje aan het eind van de Zoutmanstraat. Was het Struijk? 
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Ik wilde graag in de verpleging, maar na de mavo was ik nog te jong om toegelaten te worden tot de 

opleiding. Ik heb toen een jaar de zgn. vormingsklas gedaan van de Huishoudschool aan het Van 

Renesseplein. Dat was een erg leuk jaar, omdat wij als ‘ouderen’ de zolderruimtes naar eigen 

inzicht mochten inrichten. Ik ben er terug geweest toen zoon Tom er op het Coornhert zat. 

 

Na mijn huwelijk met Ron heb ik in Gouda op twee adressen gewoond, eerst aan de P.C. Bothstraat, 

daarna – tot op de dag van vandaag - aan de Stanleylaan. In die eerste periode werden onze drie 

zoons geboren. In de tweede groeiden ze op aan ‘het plein’. Een heerlijke tijd omdat er zoveel 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd waren, waarvoor pleinfeesten met goochelaar of 

vossenjacht werden georganiseerd. 

 

Ik sla maar een heleboel panden over waar ik met enige regelmaat binnen ben geweest. Ik denk aan 

het Groenhovenbad, aan bijbelshop Samma, aan Fysio Fysique, aan de scholen waar onze zonen op 

zaten, aan Buitenhof, de reisorganisatie voor mensen met een handicap (zie www.buitenhof.nl), of 

aan het Groene Hartziekenhuis, waar ik later als wondconsulent voor Zorgbrug heb gewerkt.  

 

Ik wil afsluiten met kerkgebouw De Gouden Aar van Pinkstergemeente Morgenstond Gouda. Het 

staat aan de Lage Gouwe. Rond 1984 hebben wij ons aangesloten bij de Pinkstergemeente, waar 

toen zo’n 40 mensen bij hoorden. Er was echter een grote groei. Het kerken in de Land- en 

tuinbouwschool aan de Sportlaan of in de aula van de Maarten Luther-mavo werd steeds lastiger. 

Toen is besloten om het leegstaande pand van Prins Ovenbouw op Lage Gouwe 202-204 te kopen. 

Een jaar was nodig voor schoonmaken, verbouwen en inrichten. Ron was toen penningmeester. Er 

ontstond een kerkzaal, een zondagsschool en een kosterswoning. Naast de dienst op zondagmorgen 

kom ik daar regelmatig voor diverse activiteiten. Pinkstergemeente Morgenstond telt inmiddels 350 

leden, waaronder zo’n honderd kinderen. Ik ben altijd blij als daar ik iets kan doen.”(GJJ) 

  

http://www.buitenhof.nl/
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Inhoudsopgave 
 

 

 

Verantwoording illustraties 
Collectie-Panhuysen: blz. 1 Stichting Groene Hart: blz. 8 (o) 

Collectie-van Dolder: blz. 2 (b) Collectie-Ouweneel: blz. 9 

Collectie-SAMH: blz. 2 (o) Fort Wierickerschans: blz. 10 

Gert Jan Jansen: blz. 3 (b), 4, 5 (o), 6 (m), 

7, 8 (b), 11, 12 (o), 14, 15, 17 en 19. 

Thea van Wordragen: blz. 12 (b) 

Collectie-Vente-Verhoef: blz. 3 (o) Collectie-Slagboom: blz. 15 (lo) 

Collectie-ODMH/Kuipers: blz. 5 (b) Collectie-Golda: blz. 13 

deGouda.nl: blz. 6 (b) Collectie-Lieve De Buck: blz. 16 

Collectie HLIG: blz. 6 (o) Collectie-van Gemeren-Otto: blz. 18 
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